
 م قتلوا املسيح ؟أماذا تقول يف دعوى اليهود  الشيخ :

  دعواهم كذب ؛  الطالب :

  إذا دعوى هذه كذب ؛ ما الدليل ؟ الشيخ :

  ؛  (( وما قتلوه يقينا ))قوله تعاىل:  الطالب :

  هنا هل هي عائدة إىل فعلهم أو عائدة إىل النفي ؟  (( يقينا ))كلمة  الشيخ :

اجلهتني ، إن قلنا إا عائدة على القتل فإذا القتـل الـذي قتلـوه لـيس قتـل يقيـين ، القتيـل لـيس هـو حيتمل  الطالب :

  عيسى نفسه ؛ وإن قلنا إا عائدة على النفي فإنه ينفي قتله ، فإنه يؤكد انتفاء القتل .

  ذا احتملت اآلية معنيني مجيعا فما احلكم ؟ الشيخ : إ

  يعين حتمل على املعنيني مجيعا   الطالب :

  ط أي محلها على املعنيني مجيعا ؟هل هلذا شر  الشيخ :

  أن ال يكون بينهما تعارض ؛  الطالب :

  ويش بعد ؟  الشيخ :

  أن يكون اللفظ حيتمل املعنيني وأن ال يكون بينهما تعارض ؛  الطالب :

  ض ؛ الثاين ؟ هذا معىن حيتمل املعنيني أن ال يكون بينهما تعار  الشيخ :

  أن ال خيتلف بينهما ؛  الطالب :

  هذه معناها واحد ؛  الشيخ :

  أن ال يكون احلمل على وجه الرتجيح ؛  الطالب :

  يعين أن ال يرتجح أحدمها على اآلخر ، فإن ترجح أحدمها على اآلخر أخذ بالراجح . الشيخ :

  نصفه ؟ االستثناء هنا مباذا  (( إال اتباع الظن ))قوله:  الشيخ :

  منقطع ؛  الطالب :

  ما هو ضابط االستثناء املنقطع ؟  الشيخ :

  إذا كان املستثىن من غري جنس املستثىن منه ؛  الطالب :

  فما وجه املخالفة هنا ؟  الشيخ :

  ألن اتباع الظن ليس من العلم . الطالب :

  



من فوائد هذه اآلية الكرمية: إبطال مـا ادعـاه  )) .(( بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزا حكيما فوائد اآلية الكرمية: 

ومــن  هــؤالء مــن قتــل عيســى بــن مــرمي عليــه الصــالة والســالم ، حيــث نفــاه قتلــه مث بــني أنــه مرفــوع إىل اهللا عزوجــل .

وإىل للغاية فدل ذلك على أن املرفوع إليه عـال ؛ واألدلـة علـى  (( إليه ))فوائدها: إثبات علو اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

علــو اهللا تعــاىل بذاتــه كثــرية ال حتصــر مــن القــرآن والســنة وإمجــاع الســلف والعقــل والفطــرة وقــد تكــرر هــذا كثــريا وبينــاه 

وهــذا  : (( بــل رفعــه اهللا إليــه ))ومــن فوائــدها: أن عيســى بــن مــرمي عليــه الصــالة والســالم حــي ؛ لقولــه احلمــد هللا .

ومـن فوائـدها: إثبـات هـذين  له وسلم جبسـده إىل السـموات .يقتضي رفعه جبسده كما عرج بالنيب صلى اهللا عليه وآ

واحلكــيم املتصــف بــاحلكم واحلكمــة ؛ ألــا  ، تصــف بــالعزةاملاالمســني هللا عزوجــل ومهــا: العزيــز ، واحلكــيم ؛ والعزيــز 

اع ؛ ؛ وسبق أن قلنا إن عـزة اهللا تنقسـم إىل ثالثـة أقسـام: عـزة القـدر ، وعـزة القهـر ، وعـزة االمتنـ من حكم وأحكم

ومـن فوائـدها: إثبـات احلكمـة هللا عزوجـل ، وهـو أنـه ال حيكـم بشـيء إال حلكمـة وال يفعـل شـيئا  فهي ثالثـة معـان .

ـــاع  إال حلكمـــة  ؛ وهـــذه احلكمـــة قـــد تكـــون معلومـــة للنـــاس وقـــد تكـــون غـــري معلومـــة . ومـــن فوائـــدها: وجـــوب اقتن

ألنـــه إذا آمـــن أنـــه حلكمـــة وجـــب أن يقتنـــع بـــه ؛ اإلنســـان حبكـــم اهللا ورضـــاه بقـــدره ؛ فوجـــوب االقتنـــاع حبكمـــة اهللا 

ولــذلك كــان الســلف الصــاحل ال يقنعــون النفــوس عنــد اإلشــكال إال بالنصــوص كمــا فعلــت عائشــة رضــي اهللا عنهــا 

( مـا بــال الحــائض تقضـي الصــوم وال تقضــي الصـالة ؟ فقالــت كــان يصـيبنا ذلــك فنــؤمر بقضــاء حينمـا ســئلت 

ــؤمر بقضــاء الصــالة ) أمــا الرضــا بقضــائه فــاملراد أن يرضــى اإلنســان بقضــاء اهللا ال مبقضــيه ؛ ألن ؛ و  الصــوم وال ن

املقضي فيه تفصيل ؛ لكن القضاء من حيث هو قضاء اهللا جيب عليه أن يرضى بـه ، وهـذا مـن متـام توحيـد الربوبيـة 

ى كــل أحــد ، ومــن فوائــدها: إثبــات احلكــم هللا عزوجــل ؛ فــاحلكم هللا كونــا وشــرعا ؛ أمــا احلكــم الكــوين فنافــذ علــ .

مسلم ، كافر ، مؤمن ، فاجر ، كل أحـد خاضـع للحكـم الكـوين ؛ وأمـا احلكـم الشـرعي فمـن النـاس مـن خضـع لـه 

 مـن (( وإنتفسـري اآليـة الكرميـة:  ومن الناس من مل خيضع له ؛ فاملؤمنون خاضعون له ، والكافرون مل خيضـعوا لـه .

" إن " هنـا نافيـة ، أي مـا مـن أهـل  . شـهيدا )) علـيهم يكون القيامة ويوم موته قبل به ليؤمنن إال الكتاب أهل

تــأيت يف اللغــة العربيــة علــى وجــوه متنوعــة ، تــأيت نافيــة كمــا يف هــذه اآليــة ،  " إن"  الكتــاب أحــد إال ليــؤمنن بــه ؛ و

إال  (( إن هـــذا إال ســـحر مبـــين )) ، (( إن هـــذامثـــل  وأمثلتهــا كثـــرية ، وغالـــب مـــا تـــأيت نافيـــة إذا أتـــت بعـــدها إال

فـإن تكـون هنـا نافيـة ؛ وتـأيت  اختالق )) ، (( إن هذا إال أسـاطير األولـين )) ، (( إن هـذا إال خلـق األولـين ))

خمففــة مــن الثقيلــة مثــل" إن زيــد لقــائم " فهــي خمففــة مــن الثقيلــة ؛ وتــأيت شــرطية مثــل " إن قــام زيــد قــام عمــرو " ؛ 

هـذه مسـتثىن مـن حمـذوف (( إال ليـؤمنن بـه )) لنصارى ؛ وقوله: املراد م اليهود وا (( من أهل الكتاب ))وقوله: 

خــرب ملبتــداء  (( مــن أهــل الكتــاب ))، والتقــدير: وإن مــن أهــل الكتــاب أحــد إال ليــؤمنن بــه ؛ وعلــى هــذا فقولــه: 



جنـد الفعـل هنـا  (( إال ليـؤمنن بـه قبـل موتـه ))حمذوف دل عليه السياق ، وتقدير خـرب احملـذوف ؟ أحـدا ؛ وقولـه: 

مع أننا ال نشاهد أداة نصب ؟ يعين هـو مبـين علـى الفـتح .... بنـون التوكيـد ؛ وقولـه:  (( إال ليؤمنن به ))فتوحا م

الضــمري يعـود علــى عيسـى عليــه  (( قبــل موتـه ))أي عيسـى عليـه الصــالة والسـالم ،  (( بـه قبــل موتـه )) (( بــه ))

ما من أهل الكتاب إال إذا حضره املـوت آمـن بعيسـى السالم ؛ وقيل يعود على الرجل من أهل الكتاب ، يعين أنه 

؛ أو املعىن ما من أحد من أهـل الكتـاب بعـد نـزول عيسـى إال آمـن بعيسـى ، وكـال املعنيـني صـحيح ، والثـاين أظهـر 

أن الضمري يعود إىل عيسى عليه الصالة والسالم ؛ ألن عيسى سوف ينزل يف آخر الزمان وسوف يكسـر الصـليب 

هــذه  (( ويــوم القيمــة يكــون علــيهم شــهيدا ))ال يقبــل إال اإلســالم حــىت اجلزيــة ال يقبلهــا ؛ وقولــه: ويقتــل اخلنزيــر و 

املعىن أن عيسى عليه الصالة والسالم يكون شهيدا عليهم يوم القيمة ؛ معىن آية الكرميـة أنـه ال  (( يكون ))عامله 

هـذا التقـدير يكـون املعـىن: مـا مـن أهـل يوجد أحد من أهل الكتاب إال آمن بعيسـى قبـل أن ميـوت عيسـى ؛ وعلـى 

واحـد مـن أهـل الكتـاب الالكتاب أدرك عيسى إال آمن به قبل أن ميوت ؛ وعلى القول الثاين أن الضمري يعود على 

يكون أنه ما من أهل الكتاب حيضره املوت إال آمن بعيسى حـىت اليهـود الـذين ينكـرون رسـالته يؤمنـون بـه ؛ وقولـه: 

هم اليهود والنصارى ومسـوا بـذلك ألن هلـم كتـب حيـة وإن كانـت حمرفـة ، وهـي التـوراة عنـد  (( من أهل الكتاب ))

اليهــود واإلجنيــل عنــد النصــارى ؛ ولــذلك مســوا أهــل الكتــاب ؛ وال يعلــم كتــاب بقــي إىل بعثــة الرســول عليــه الصــالة 

أو هلـم شـبهة ؛ ولكـن الصـحيح  والسالم مما جاءت بـه الرسـل إال التـوراة واإلجنيـل ؛ قيـل إن اـوس هلـم كتـاب أنـزل

؛ وقولـه:  خالف ذلك ، أنه ال يوجد كتاب بقـي إىل بعثـة الرسـول ـ صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ـ إال التـوراة واإلجنيـل

أي إميان قبول وإذعان لـيس جمـرد التصـديق ؛ ألن جمـرد التصـديق ال يسـمى إميانـا ؛ وهلـذا ال حيكـم  (( ليؤمنن به ))

 (( قبــل موتــه ))بإميـان أيب طالــب مــع أنــه مصــدق ؛ بــل البــد مــن قبــول مــا آمــن بــه اإلنســان واإلذعــان لــه ؛ وقولــه: 

احلــق ســواء كــان ذلــك بنــزول  أي قبــل مــوت عيســى أو قبــل مــوت اإلنســان وذلــك حــني يــرى احلــق إذ رأى الكتــايب

املوت أو كان ذلك بنزول عيسى عليه الصالة والسـالم فإنـه يقبـل ؛ ولكـن هـذا اإلميـان يكـون كاإلميـان االضـطراري 

وذلـك مـذكور  (( ويوم القيمـة يكـون علـيهم شـهيدا ))؛ ألم ملا كانوا يف اختيارهم مل يؤمنوا بعيسى بل كفروا به 

 اهللا دون مــن إلهــين وأمــي اتخــذوني للنــاس قلــت أأنــت مــريم ابــن عيســى يــا اهللا قــال (( وإذيف قـول اهللا تعــاىل: 

 أعلـم وال نفسـي فـي مـا تعلـم علمتـه فقـد قلتـه كنت إن بحق لي ليس ما أقول أن لي يكون ما سبحانك قال

 علـيهم وكنـت وربكـم ربـي اهللا اعبـدوا أن بـه أمرتنـي مـا إال لهم قلت الغيوب ما عالم أنت إنك نفسك في ما

فيــوم القيمــة  شــهيد )) شــيء كــل علــى وأنــت علــيهم الرقيــب أنــت كنــت تــوفيتني فلمــا فــيهم دمــت مــا شــهيدا

فوائد اآليـة الكرميـة:  سيشهد عيسى بن مرمي على قومه أنه مل يقل هلم إال ما أمره اهللا به أن اعبدوا اهللا ريب وربكم .



يف هـذه اآليـة الكرميـة  . شـهيدا )) علـيهم يكـون القيامـة ويـوم موتـه قبـل بـه ليـؤمنن إال الكتـاب أهل من (( وإن

فوائد كثرية منها: أن الكتايب قد يؤمن إميان اضطرار إما عند موته أو إذا نزل عيسـى ؛ ولكـن هـل ينفـع هـذا اإلميـان 

 ((؟ النصــوص تــدل علــى أن اإلميــان االضــطراري ال ينفــع ، وأن اإلميــان إذا حضــر األجــل ال ينفــع ؛ لقولــه تعــاىل: 

ولكـن اإلميــان  التوبــة للـذين يعملــون السـيئات حتــى إذا حضــر أحـدهم المــوت قـال إنــي تبــت اآلن )) توليسـ

الســيف مث يرســخ يف قلبــه ويثبــت االضــطراري كغــري هــذه احلــال قــد يرســخ يف قلــب املــرء ، فقــد يــؤمن أوال خوفــا مــن 

، إثبــات املــوت للبشــر   بــات املــوت للبشــرومــن فوائــدها: إث ويكــون إميانــا حقيقيــا يثــاب عليــه وينجــوا بــه مــن النــار .

(( ومـا جعلنـا لبشـر مـن وقـال تعـاىل:  (( كـل نفـس ذائقـة المـوت ))كلهم حىت األنبياء ميوتون ، قـال اهللا تعـاىل: 

سـؤال: قلنـا إن عيسـى حـي رفـع إىل السـماء ، مـا اجلـواب لقـول اهللا  . قبلك الخلـد أفـإن مـت فهـم الخالـدون ))

فيــه  (( إنــي متوفيــك ))اجلــواب علــى هــذا أن قولــه تعــاىل:  ؟يــا عيســى إنــي متوفيــك )) (( وإذ قــال اهللا تعــاىل: 

(( وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم مـا جـرحتم بالنهـار ثـم أقوال: األول أن املراد وفات النوم ... قول اهللا تعاىل: 

(( واملعـىن أن اهللا تعـاىل عنـدما أراد أن يرفعـه ألقـى عليـه النـوم حـىت ينـزعج ـذا الرفـع ؛ والقـول الثـاين  يبعثكم فيه ))

أي قابضـك كمــا يقــال " تــوىف فــالن حقــه " أي اسـتوفاه وقبضــه ؛ والقــول الثالــث أن اآليــة ليســت  إنــي متوفيــك ))

ن الرتتيـــب هنـــا مـــن بـــاب الرتتيـــب الـــذكري ال علـــى الرتتيـــب الـــذكري وأن املعـــىن: إين رافعـــك إيل و متوفيـــك ؛ فيكـــو 

املعنـــوي ؛ وهـــذه كلهـــا أجوبـــة صـــحيحة وأظهرهـــا األول أن املـــراد وقـــات النـــوم وأن اهللا تعـــاىل ألقـــى عليـــه النـــوم حـــىت 

 ويـوم موتـه قبـل بـه ليـؤمنن إال الكتـاب أهـل من (( وإنتتمة فوائد اآلية:  يكون عند رفعه غري منزعج وال متأثر .

ومــن فوائــدها: أن املــوت ثابــت للرســل علــيهم الصــالة والســالم ومــن دوــم مــن  . شــهيدا )) علــيهم يكــون القيامــة

(( ويـــوم القيمـــة يكـــون ومـــنم فوائـــدها: إثبـــات القيمـــة ؛ لقولـــه تعـــاىل:  بـــاب أوىل ؛ وقـــد ذكرنـــا األدلـــة علـــى هـــذا .

قيــام النــاس هللا عزوجــل ؛  لنــا األخ ؟وقــد بينــا فيمــا ســبق ملــاذا مســي هــذا اليــوم يــوم القيمــة ويبينــه  علــيهم شــهيدا ))

 إنـا ((؛ والثاين ؟ تقام به األشهاد ؛ دليله ؟ قولـه تعـاىل:  (( يوم يقوم الناس لرب العالمين ))دليله ؟ قوله تعاىل: 

؛ لقـول اهللا تعـاىل: ؛ ثالثا ؟ يـوم يقـام املـوازين األشهاد ))  يقوم ويوم الدنيا الحياة في آمنوا والذين رسلنا لننصر

ومــن فوائــدها: أن الرســول علــيهم الصــالة والســالم يشــهدون علــى  .(( ونضــع المــوازين القســط ليــوم القيمــة )) 

(( فكيــف إذا وهــذا عــام يف كــل الرســول ؛ لقولــه تعــاىل:  (( ويــوم القيمــة يكــون علــيهم شــهيدا ))أممهــم ؛ لقولــه: 

ماء الذي هم ورثة األنبياء هـل يكونـون وهل يكون العلجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا )) 

شــهداء ؟ اجلــواب نعــم ، فــإن العلمــاء يشــهدون علــى األمــم ببلــوغ الرســالة إلــيهم ويشــهدون للرســول بــأم بلغــوا ؛ 

وهلذا كان العلماء ورثة األنبياء .ومن فوائدها: ميكن أن نقول أن الناس يوم القيمـة يتكلمـون ويناشـدون وينـاجون ؟ 



(( وإذ قــال اهللا يــا عيســى بــن مــريم أأنــت قلــت للنــاس اتخــذوني كــن ، ميكــن ؛ ألن اهللا يقــول: أو ال ميكــن ؟ مي

تفســري  . (( قــال ســبحانك مــا يكــون لــي أن أقــول مــا لــيس لــي بحــق ))؟ أجابــه  وأمــي إلهــين مــن دون اهللا ))

 كثيـرا )) . هللا سـبيل عـن وبصـدهم لهـم أحلـت طيبـات عليهم حرمنا هادوا الذين من (( فبظلماآلية الكرمية: 

(( تلــك الجنتــين الفــاء عاطفــة علــى مــا ســبق ؛ والبــاء هنــا الســببية ؛ والظلــم يف األصــل الــنقص ، ومنــه قولــه تعــاىل: 

وأمـا يف الشـرع فهـو التعـدي سـواء كـان بـنقص واجـب أو بفعـل حمـرم ؛ وقولـه:  آتت أكلها ولـم تظلـم منـه شـيئا ))

أي رجعنــا ، مــع رجــوعهم إىل اهللا  (( إنــا هــدنا إليــك ))يعــين ــم قــوم موســى حــني قــالوا  (( مــن الــذين هــادوا ))

هــذا الفعــل هــو  (( فــبظلم مــن الــذين هــادوا حرمنــا علــيهم طيبــات أحلــت لهــم ))والتــزامهم ... ظلمــوا أنفســهم 

؛ والتحـرمي يف  ( حرمنـا ))(متعلـق بقولـه:  (( فـبظلم ))يعـين اجلـار واـرور يف قولـه:  (( فـبظلم ))العامـل يف قولـه: 

اللغة املنع ، ومنه حرمي البئر وهو ما حوهلا مينع من إحياء ما حولـه ؛ ومنـه مسـي النسـاء حرميـا الحتجـام واملنـع مـن 

أي أطعمة طيبـات ، فهـي صـفة ملوصـوف  (( حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )) (( طيبات ))التعدي عليهم ؛ 

يث له إطالقات متعددة: تارة يراد به الشيء النجس ، وتارة يراد به الـرديء ، حمذوف ؛ والطيب ضد اخلبيث واخلب

طيبهـا لكـن أي كانت باألول حـالال وهـي باقيـة علـى  (( طيبات أحلت لهم ))وتارة يراد به احملرم مطلقا ؛ وقوله: 

؛  ذي بيـده األمـرمن احملل ؟ احملل هـو اهللا عزوجـل ؛ ألنـه هـو الـ (( أحلت لهم ))حرمت عليهم بسبب ظلمهم ، 

الواو حرف عطف وصد مصـدر حيتمـل أن يكـون مـن الفعـل املتعـدي وحيتمـل  (( وبصدهم عن سبيل اهللا كثيرا ))

أن يكون من الفعل الـالزم ، وذلـك ألن صـدى تكـون الزمـا ، يعـين تكـون فعـال الزمـا وتكـون متعـديا ؛ فيقـال صـد 

فه عنـه ؛ وهنـا جيـوز فيـه األمـران ، فهـم صـدوا أنفسـهم الرجل عن كذا مبعىن أعرض ، وصـد غـريه عـن كـذا مبعـىن صـر 

عن سبيل اهللا كثريا وصدوا غريهم أيضا ملا عندهم من الكتاب الذي يشـبهون بـه و ... بـه علـى النـاس ويقولـون إن 

 املـراد (( عـن سـبيل اهللا ))حممدا ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ ليس هو املبعـوث املنتظـر ، ومـا أشـبه ذلـك ؛ وقولـه: 

بسبيل اهللا شرعه الذي شـرعه اهللا لعبـاده ، ومسـي سـبيل اهللا ألنـه طريـق موصـل إىل اهللا عزوجـل ، وألن اهللا تعـاىل هـو 

الذي وضـعه للعبـاد ، مل يشـرعه أحـد سـواه ؛ فأضـيف إىل اهللا تعـاىل باعتبـارين: االعتبـار األول أنـه موصـل إليـه كمـا 

اين أن اهللا هــو الــذي وضــعه للعبــاد وشــرعه لــه مــع أنــه يضــاف تقــول مــثال هــذا طريــق مدينــة وهــذا طريــق مكــة ؛ والثــ

فهنـــا أضـــاف الســـبيل إىل املـــؤمنني باعتبـــار أـــم  (( ويتبـــع غيـــر ســـبيل المـــؤمنين ))أحيانـــا لســـالكيه كقولـــه تعـــاىل: 

(( عـن سالكون ؛ وعلى هذا فأضيف السبيل إىل اهللا كان باعتبارين ، وإذا أضيف إىل العباد صار باعتبار واحـد ؛ 

خيتلــف إعراــا بــاختالف كلمــة صــد ، إن كانــت الزمــة فهــي صــفة ملصــدر حمــذوف  ســبيل اهللا كثيــرا )) (( كثيــرا ))

أي خلقــا   أي: صـدودا كثــريا ؛ وإن كانــت متعديـة فهــي مفعــول لصــد ، وإن شـئت فقــل صــفة ملفعـول صــد احملــذوف



 (( وأخـذهمتفسـري اآليـة الكرميـة:  .كثريا ؛ وهم يف الواقـع جـديرون بوصـفني فـإم صـدوا بأنفسـهم وصـدوا غـريهم 

(( وأخـذهم الربـا  . أليمـا )) عـذابا مـنهم للكـافرين وأعتـدنا بالباطـل النـاس أمـوال وأكلهـم عنـه نهـوا وقد الربا

هذا وصف الثالث ، أخذهم الربا ومل يقل: أكلهم ؛ ألن األخـذ أعـم قـد يأخـذ اإلنسـان الربـا وال  وقد نهوا عنه ))

(( يأكلــه يســتعمله يف اللبــاس أو يف بنــاء ومــا أشــبه ذلــك ، وقــد يأخــذه لألكــل ؛ تــارة يعــرب باألكــل كقولــه تعــاىل: 

وتارة يعرب باألخذ وهـو أعـم ؛  س ))الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الم

مــن ممارســة غــري اآلكــل ، أشــد مــن ممارســة اآلخــذ إذ أن لربــا أشــد للكــن التعبــري باألكــل أشــد ؛ ألن ممارســة اآلكــل 

الزيـادة لغـة ، الربـا لغـة الزيـادة ؛  (( الربـا ))يف أمـور أخـرى غـري األكـل ؛ وقولـه:  ينفقـهاآلخذ قد يستعمل الربا وقد 

يــادة يف أشــياء معينــة بينهــا النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يف ســتة أشــياء ، عــدها يــا أخ ؟ الــذهب ويف الشــرع الز 

والفضــة ، الشــعري ، الزبيــب ، الزبيــب ؟ مــا علمنــا ــا إال الســاعة ؛ الــذهب والفضــة والشــعري والــرب والتمــر وامللــح ؛ 

الـذهب بالـذهب والفضـة بالفضـة وبـالبر بـالبر  (هذه ستة أشياء ؛ دليلها قوله ؟ قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

هـل يلحـق ـذه الســتة  والملـح بـالملح والشـعير بالشـعير والتمـر بـالتمر مـثال بمثــل يـدا بيـد سـواء بسـواء ... )

غريها ؟ سبق لنا أن العلماء اختلفوا يف ذلك ؛ أما أهل الظـاهر فقـالوا ال يلحـق ـا غريهـا ؛ ألنـه مـن ... القيـاس ؛ 

سيون فاختلفوا ؛ فمنهم من قال ال يلحق ا غـريه بـل يقتصـر علـى مـا جـاء بـه الـنص كـابن عقيـل احلنبلـي وأما القيا

إن العلمـاء اختلفـوا يف  رمحه اهللا حيث قال يقتصر على ما جاء به النص مع أنه من أهـل القيـاس واملعـاين لكنـه قـال

تالف املــأمومني علــى اإلمــام يف الزيــادة أو ولــيس هنــاك نــص بــني جيــب مســريه إليــه ؛ فــإذا اختلفــوا فهــم كــاخ العلــة

، مل يؤخـذ ال نقص يف الصالة ، واملعروف أنه إذا اختلف املأمومون على اإلمام يف الزيادة والنقص سـقطت أقـواهلم 

بقــول الزيــادة وال بقــول الــنقص ؛ فيقــول ملــا اختلــف العلمــاء رمحهــم اهللا يف علــة الربــا يف هــذه األشــياء الســتة بطلــت 

جعنــا إىل القــول بأنــه يقتصــر علـى مــا جــاء بــه الــنص ؛ والقــول الثـاين عنــد أصــحاب القيــاس أن العلــة معقولــة العلـة ور 

وميكــن أن يلحــق ــذه األشــياء الســتة مــا كــان مثلهــا ؛ مث اختلفــوا يف املماثلــة هــل هــي الطعــم أو الكيــل أو الكيـــل 

بة ال تكــاد تــأيت علــى شــيء تطمــئن إليــه كثــريا ؛ واالدخــار ؛ وهلــذا كــان أقــوال العلمــاء يف هــذه املســألة أقــواال مضــطر 

 على كل حال حنن نقول الربا الذي حرم اهللا ورسوله سواء كان ذلك عن طريق األثر أو عن طريق النظـر والقيـاس .

الــواو هنــا للحــال يعــين واحلــال أــم قــد ــوا عنــه وبلغــوا وقامــت علــيهم احلجــة  (( أخــذهم الربــا وقــد نهــوا عنــه ))

يعــين أــم  (( وأكلهــم أمــوال النــاس بالباطــل ))الوصــف الرابــع:  لكــنهم أخــذوه ؛ والنــاهي عــن هــو اهللا ورســله .

وا أو عمـروا أو فعلـوا أي استولوا على أموال الناس ، فاملراد بأموال الناس هنا االستيالء سواء اسـتولوا فـأكلوا أو لبسـ

الباطل كل ما خـالف الشـرع فهـو باطـل سـواء أخـذوه عـن طريـق الغـش أو عـن طريـق  (( بالباطل ))شيء ؛ وقوله: 



مـا الكذب أو عن طريق اجلهل باملبيعات أو عـن طريـق كـتم احلـق أو دعـوى مـا لـيس هلـم ؛ املهـم املـراد بالباطـل كـل 

؛ مـا بعـدها  (( حرمنـا ))عرفنـا أـا متعلـق بقولـه:  م من الـذين هـادوا ))(( فبظلأخذ بعري حق ؛ بقي عندنا اآلن 

حيتمـل أن تكـون  (( وبصدهم عن سبيل اهللا كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ))

يل بيعـين وحرمنـا علـيهم طيبـات أحلـت هلـم بصـدهم عـن سـ (( حرمنـا ))معطوفة على مـا سـبق ويكـون العامـل هـو 

؛ وحيتمــل أن العامــل حمــذوف ، التقــدير: وعــذبناهم بصــدهم عــن ســبيل اهللا كثــريا وأخــذهم اهللا كثــريا وأخــذهم الربــا 

خيرب اهللا يف هـذه اآليـة الكرميـة أن ؛  (( وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ))الربا وقد وا عنه ، يدل عليه قوله: 

(( طيبـات أحلـت عليهم بعض الطيبـات ال كـل الطيبـات بـدليل قولـه:  هؤالء اليهود الذين ظلموا أنفسهم حرم اهللا

وهـــي نكـــرة ال تفيـــد العمـــوم بـــل هـــي لإلطـــالق ؛ فمـــا الـــذي حـــرم علـــيهم ؟ قـــال اهللا مبينـــا ذلـــك يف ســـورة  لهـــم ))

 حملـت مـا إال (( وعلى الذين هادوا حرمنـا كـل ذي ظفـر ومـن البقـر والغـنم حرمنـا علـيهم شـحومهمااألنعـام: 

فحـرم اهللا علـيهم مـن أجنـاس  لصـادقون )) وإنـا ببغـيهم جزينـاهم ذلـك بعظـم اخـتلط ما أو الحوايا أو ظهورهما

احليـــوان كـــل ذي ظفـــر ، واملـــراد بكـــل ذي ظفـــر كـــل مـــا رجـــاله أو قـــدماه غـــري مشـــقوق يعـــين الـــذي مل يشـــقق ظفـــره 

يسمى ذا الظفر مثل اإلبل والنعم والـنهم ومـا أشـبه ذلـك ، يعـين الـذي لـه أصـابع وال شـق قدمـه يسـمى ذا الظفـر ؛ 

يعين أم كانوا صـادين عـن سـبيل  (( وبصدهم عن سبيل اهللا كثيرا ))؛  وعلى هذا فاإلبل حمرمة على بين إسرائيل

اهللا وصـــادين لغـــريهم أيضـــا ؛ فهـــم مســـتكربون وجمرمـــون ، مســـتكربون عـــن طاعـــة اهللا بصـــدهم بأنفســـهم ، جمرمـــون 

اعـا يعـين أخـذهم إيـاه أكـال واسـتعماال وانتف (( وأخـذهم الربـا ))حيث اعتدوا على غريهم وصدوا عن سبيل اهللا ؛ 

وهـــذا أشـــد يف اإلمث والتحـــرمي ألـــم قـــد قامـــت علـــيهم احلجـــة ؛ وكـــذلك أيضـــا وفهـــم بـــأم  (( وقـــد نهـــوا عنـــه ))

يأكلون أموال الناس بالباطل ، ومـن ذلـك الرشـوة فقـد كـانوا أكـالني للسـحت ، الرشـوة يف احلكـم يعـين أـم يرشـون 

زوجـل أنـه أعـد للكـافرين مـنهم عـذابا أليمـا ، وهنـا جتـدون احلكام ن حيكموا هلم مبا مل ينـزل بـه اهللا شـرعا ؛ مث بـني ع

وقـد سـبق  (( للكـافرين مـنهم عـذابا أليمـا ))اإلظهار يف موضـع اإلضـمار حيـث مل يقـل: وأعتـدنا هلـم ، بـل قـال: 

أن لإلظهار يف موضع اإلضمار فوائد ؟ أا علية البيان علية احلكم ... يعين أنه بسـبب كفـرهم أعـد اهللا هلـم عـذابا 

التســجيل أليمـا ؛ طيـب يعــين اإلشـارة إىل علــة احلكـم ؛ اإلشـارة إىل عمــوم احلكـم لكــل مـن اتصـف ــذا الوصـف ؛ 

(( أي أــم بــذلك صــاروا كفــارا ؛ لكــن هنــا ال يســتقيم هــذا املعــىن ح ألنــه قــال:  علــيهم مبــا يقتضــي هــذا الوصــف

تنبيــه املخاطــب ، تنبيــه املخاطــب ألن فجعلهــم قســمني قســم كــافر وقســم غــري كــافر ؛ أيضــا ؟  للكــافرين مــنهم ))

الكالم إذا خرج عن األسلوب فإنه البد أن ينتبـه اإلنسـان ، ومـن ذلـك االلتفـات مـن اخلطـاب للغيبـة أو العكـس ؛ 



وبني اهللا عزوجل أن هذا العذاب الـذي أعـد هلـم  فهذا يقتضي انتباه املخاطب ، وهو أسلوب من أساليب العربية .

  تأيت مبعىن مفعل ، ومنه قول الشاعر:أليم أي مؤمل ، وفعيل 

  ؛ أمن ريحانة الداع السميع   يؤرقني  وأصحابي هجوع                    

 (( فــبظلمفوائــد اآليــة الكرميــة:  أمــن رحيانــة الــداع الســميع يــؤرقين ، معــىن الســميع هنــا املســمع ، وأصــحايب هجــوع .

يف هــذه اآليــة الكرميــة  كثيــرا )) . اهللا ســبيل عــن وبصــدهم لهــم أحلــت طيبــات علــيهم حرمنــا هــادوا الــذين مــن

(( فـبظلم مـن الـذين هـادوا فوائد كثرية ؛ منها: إثبات األسباب ، وأن اهللا تعاىل قد يشرع الشيء لسبب ؛ لقولـه: 

؛ ومن ذلك أن اهللا شـدد علـى بـين إسـرائيل الـذين أمـروا بـذبح البقـرة حـني  حرمنا عليهم طيبات ما أحلت لهم ))

لـو أـم ذحبـوا أي بقـرة كانـت  (( إن اهللا يـأمركم أن تـذبحوا بقـرة ))بـيهم موسـى عليـه الصـالة والسـالم: قال هلـم ن

ألجزئهم وحصل املقصود لكـن شـددوا فشـدد اهللا علـيهم ؛ وإثبـات األسـباب انقسـم النـاس بـه إىل طـرفني ووسـط ؛ 

اهللا ؛ ومــنهم مــن أثبــت األســباب مــنهم مــن أنكــر األســباب مطلقــا وقــال إثبــات األســباب يقتضــي إثبــات خــالق مــع 

على أا فاعلة بطبيعتها ، ومن من أثبت األسباب على أا فاعلة مبا أودع اهللا فيها مـن القـوة املوجبـة للمسـببات ، 

وهذا القول هو قول الوسط الذي دل عليه املنقول واملعقـول ؛ فـأي دعـوى خلـالق مـع اهللا إذا قـال إن اهللا خلـق هـذا 

للشـــيء الفـــالين ؟ أي دعـــوى خلـــالق مـــع اهللا ؟ وأي دعـــوى تصـــح إلنكـــار تـــأثري األســـباب يف  الشـــيء ليكـــون ســـببا

مـن مسبباا أي دعوى ؟ كـل يعـرف أن األسـباب مـؤثرة يف مسـبباا ؛ وهلـذا هـدى اهللا الـذين آمنـوا ملـا اختلفـوا فيـه 

قــد تتخلــف املســببات بــإذن  احلـق بإذنــه فــأثبتوا األســباب علــى أن الـذي خلقهــا وأوجــدها هــو اهللا عزوجــل ؛ ولـذلك

اهللا كما ختلف إحراق النار من ابراهيم عليـه الصـالة والسـالم مـع أـا نـار عظيمـة حمرقـة حـىت قيـل إـم مل يسـتطيعوا 

أن يقربوا منها بل رموه إليهـا بـاملنجنيق مـن بعـد ومـع ذلـك صـارت عليـه بـردا وسـالما ؛ وهـذا يـدل علـى أن السـبب 

ومـــن  هللا عزوجـــل وهـــو أيضـــا مـــن حكمـــة اهللا عزوجـــل أن جعـــل لكـــل شـــيء ســـببا .لـــيس يـــؤثر بنفســـه بـــل بـــإرادة ا

(( فــبظلم مــن الــذين هــادوا حرمنــا علــيهم طيبــات أحلــت فوائــدها: أن الظلــم ســبب حلرمــان اخلــري ؛ وهــذا لقولــه: 

رج ؛ والظلــم ســبب حلرمــان اخلــري الشــرعي والقــدري ؛ أمل تعلمــوا أن الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم خــ لهــم ))

ذات يــوم خيــرب أصــحابه بــأن الليلــة ليلــة القــدر فتلحــا رجــالن مــن األنصــار أو غــريهم فرفعــت ونســيها عليــه الصــالة 

والسالم ؛ هذا حرمان ألمر قدري أو شرعي ؟ شرعي ، وهو أن من قامها إميانا واحتسـابا غفـر اهللا لـه مـا تقـدم مـن 

والتخاصــم والتنــازع ؛ وهلــذا يغفــر يف ليلــة القــدر إال  ذنبــه ؛ لكــن حــرم النــاس مــن اخلــري بســبب الظلــم وهــو التالحــي

للمتشحنني الـذين بيـنهم شـحناء فإنـه ال يغفـر هلـم كمـا تعـرض األعمـال يـوم االثنـني واخلمـيس فيغفـر لكـل أحـد إال 

أن اهللا تعـاىل قـد حيـرم بـالظلم حتـرمي ومـن فوائـدها:  من بينه وبني أخيه شحناء ، فيقـال أنـذر هـذين حـىت اصـطلحا .



هــذا حتــرمي  (( وعلــى الــذين هــادوا حرمنــا كــل ذي ظفــر ))يا ؛ ألن الــذي حصــل يف بــين إســرائيل حتــرمي شــرعي قـدر 

شرعي ؛ لكن قد حيرم اإلنسـان حترميـا قـدريا مـع حـل الشـيء لـه شـرعا ، فيصـاب مـثال مبـرض يقـول لـه األطبـاء اتـرك 

األكلة الفالنية ، بسبب ظلمه ، بسـبب ظلمـه اإلنسـان مـثال قـد يتهـور ويصـرف يف اإلنفـاق واإلسـراف يف اإلنفـاق 

 (( وال تسرفوا إنـه ال يحـب المسـرفين ))يل ؟ قوله تعاىل: أكال وشربا ولبسا حرام أو حالل ؟ كيف حرام ؟ الدل

قــد يســرف اإلنســان فيحــرم مــن هــذا اخلــري الــذي أســرف فيــه قــدرا ال شــرعا ، بــأن يصــاب مبــرض ال يــتالءم معــه أن 

ومــن فوائــدها: أن األمــر إىل اهللا تعــاىل حتلــيال  يأكــل كــل شــيء أو أن يلــبس كــل شــيء ؛ وهــذا يســمي حترميــا قــدريا .

وهـو كـذلك ، التحليـل والتحـرمي لـيس إلينـا وال إىل أحـد مـن  (( أحلت لهم ))وقولـه:  (( حرمنا ))ا ؛ لقوله: وحترمي

 (( والالنـــاس إال إىل اهللا ورســـوله ؛ فـــالتحرمي إىل اهللا ورســـوله والتحليـــل كـــذلك واإلجيـــاب كـــذلك ، قـــال اهللا تعـــاىل: 

 علــى يفتـرون الــذين إن الكـذب اهللا علــى روالتفتـ حــرام وهـذا حــالل هـذا الكــذب ألسـنتكم تصــف لمـا تقولـوا

ومن فوائدها: أن الطيبات نفسها قد تكـون ممنوعـة شـرعا ، وهـو كـذلك ، قـد تكـون  . يفلحون )) ال الكذب اهللا

الطيبـــات ممنوعـــة علـــى هـــذا اإلنســـان شـــرعا حـــىت بعـــد كمـــال الـــدين ؛ يقـــول شـــيخ اإلســـالم إن الطعـــام حـــرام علـــى 

أكــل أو خــاف التخمــة فإنــه يكــون حــرام عليــه ، يعــين مــثال إنســان مــأل بطنــه مــن  اإلنســان إذا كــان يتــأذى بــه لــو

الطعــام لكـــن الطعـــام كـــان شـــهيا ولذيــذا فجعـــل يأكـــل يأكـــل يأكـــل حــىت وصـــل إىل احللقـــوم ، هـــذا يتـــأذى أو ال ؟ 

عليـه  الشك أنه سيتأذى ، سيتأذى ورمبا حيصل عليـه ضـرر إمـا حاضـرا أو مسـتقبال ، يقـول شـيخ اإلسـالم إنـه حيـرم

أن يأكــل ؛ وكــذلك إذا خــاف عليــه التخمــة ، التخمــة وذلــك بتغــري املعــدة ونتنهــا وإن مل يكــن مــن أجــل األذيــة ، 

أحيانا يكون بعض األطعمة ال يتالءم مع أطعمة أخرى فتجد اإلنسـان يأكـل هـذا علـى هـذا ويتغـري معدتـه وحيصـل 

كل ؛ ألن اهللا إمنـا أبـاح األكـل والشـرب مـن أجـل تقـومي هلا ننت ورائحة كريهة ، هذا أيضا نقول إنه حرام عليه أن يأ

ومــن فوائــدها: التحــذير مــن الصــد عــن ســبيل اهللا ســواء كــان صــدا  البــدن فــإذا عــاد ذلــك إىل الضــرر صــار حرامــا .

ومــن فوائـــدها: أن الصـــد ال يتقيـــد بصـــيغة  .(( وبصـــدهم عـــن ســـبيل اهللا كثيـــرا )) لنفســه أو صـــدا لغـــريه ؛ لقولـــه: 

أو باإلرشـاد أو باإليعـاد أو بالوعـد أو بغـري ذلـك فإنـه داخـل يف اآليـة  ما فيه صد عـن سـبيل اهللا سـواءمعينة بل كل 

فيأيت إىل إنسـان ويقـول يـا فـالن ال تكلـف نفسـك بالـدعوة  رمبا يكون الصد عن سبيل اهللا  يف التحذير من ذلك ،

ه مهــة ونشــاط أن األول املنصــوح عنــد ، مــعواملوعظــة ونصــح النــاس إنــك تــدعوا مــوتى ولقــد أمسعــت لــو ناديــت حيــا 

؛  يكون هذا قد صد عن سبيل اهللا ؛ لكن إذا علم أن هذا الشخص رمبا يتكلم مبـا ال يعلـم فهـل  وعزمية فيأيت هذا

ختليلــه عــن الكــالم مــن الصــد عـــن ســبيل اهللا أو مــن محايــة ســبيل اهللا ؟ الثــاين ؛ ألنـــه رمبــا يــأيت إنســان عنــده إقـــدام 

ا قلــت لــه إنــه ال ينبغــي وال وعنــده شــجاعة حيــب يــدعوا بكــل شــيء لكــن ال علــم عنــده ، فهــذا ال حــرج عليــك إذ



تكلف نفسك وال تتعب نفسك سواء أضفت هذا أن الناس مل يقبلـوا منـه أو أضـفت هـذا إىل أنـه لـيس عنـده علـم 

ومـن فوائـدها: ذكـر  فيقع يف حرجة ، فهذا ال بأس فيه بل هذا من محاية سبيل اهللا وليس مـن صـد عـن سـبيل اهللا .

فهـذا غايـة الـذم  (( وبصـدهم عـن سـبيل اهللا ))ال مفهـوم لـه ؛ لقولـه: الوصف الذي يكون أشد يف الذم وإن كـان 

ومـن فوائـدها: أن املتعـاطني بالربـا مـن  لكن لو أم صدوا قلـيال لكـان هلـم نصـيب مـن اإلمث إمنـا الغايـة هـي الكثـرة .

لربـا حمـرم سـواء  ومـن فوائـدها: أن أخـذ ا . (( وأخـذهم الربـا وقـد نهـوا عنـه ))هذه األمة مشبهون لليهود ؛ لقولـه: 

ومــــن  .(( أخــــذهم الربــــا )) كــــان لألكــــل أو للشــــرب أو للــــبس أو لالقتنــــاع أو ألي غــــرض كــــان ؛ لعمــــوم قولــــه: 

  فوائدها: أن احلجة ال تقوم إال بعد بلوغها ، وأن من فعل شيئا ال يدري عن حكمه فهو غري مؤاخذ به 


